
 
 

 
 

 
Vacature Daltonschool IKC Zeven Zeeën     
 
 

Dalton coördinator - Leerkracht (LB) 
1 dag coördinatie, naast lesgevende taken 

(Fulltime 1,0 of 0,8 Fte) 
 
 
INFORMATIE SCHOOL 
Dalton IKC Zeven Zeeën ligt in de wijk Banne Zuid in Amsterdam-Noord. Banne Zuid 
stamt uit de jaren zestig en zeventig en heeft gemengde oud- en nieuwbouw. Centraal in 
deze wijk ligt het Banneplein met onze school en speel- en ontmoetingsplekken.  

Het IKC is een voorziening in de buurt voor kinderen van 0-13 jaar waar zij gedurende de 
dag komen om te leren, spelen, ontwikkelen en ontmoeten. Alle mogelijkheden voor 
opvang en onderwijs worden hierbij gerealiseerd. 

We werken samen vanuit één pedagogische visie die gebaseerd is op het Daltonprincipe: 
zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerken zijn de drie belangrijke 
kernwaarden die richting geven aan ons aanbod binnen opvang en onderwijs. Vertrouwen 
in elkaar is de basis; wij gaan ervan uit dat ieder mens in staat is verantwoordelijkheid te 
dragen. In kleine stapjes bieden we kinderen verschillende routines aan die hen in staat 
stellen om op eigen wijze het werk te plannen en verantwoordelijkheid te nemen. Deze 
benadering leidt naar een democratische grondhouding. Er is vertrouwen in de positieve 
houding van ieder kind! 

 
Vaardigheden en functieomschrijving 
Innovator-coördinator op het gebied van onderwijsvoorbereiding en ontwikkeling: 
1. levert een bijdrage aan de ontwikkeling en vernieuwing van onderwijsprocessen in 

de school en adviseert hierin de directeur.  
2. signaleert en analyseert behoeften aan vernieuwing en doet voorstellen voor 

ontwikkeling van delen van nieuwe onderwijsprogramma´s op het gebied van taal 
en rekenen. 

3. draagt zorg voor implementatie hiervan.  
4.  stelt in samenwerking met teamleden de koers uit voor onderwijsontwikkeling.  
5. onderhoud contacten met externe deskundigen en instellingen.  
6. levert een organisatorische en kwaliteit verhogende bijdrage op de gebieden van   
       schoolorganisatie en kwaliteitszorg.  
 



 
 

 
 

 
 
7. stuurt project/ en werkgroepen betreffende de vernieuwing en de ontwikkeling 

aan en is voorzitter van bijeenkomsten. Draagt daarnaast verantwoordelijkheid 
voor het functioneren van de project/werkgroepen.  

8. stuurt op van tevoren beschreven resultaat en legt hierover achteraf 
verantwoording af aan de directeur.  

9. treedt op als inhoudelijk klankbord en begeleidt of adviseert collega´s. 
 
 
Profiel 
Interpersoonlijke competenties: 

● legt gemakkelijk contacten met kinderen, ouders, collega’s en externen 
● professioneel in de uitvoering van de werkzaamheden en de omgang met 

collega’s 
● denkt en handelt op hbo+ niveau 
● kan goed reflecteren en waar nodig gedrag bijstellen 
● stelt zich lerend op en is nieuwsgierig 
● flexibel 
● adequate communicatieve vaardigheden 
● is inspirerend en kan mensen enthousiasmeren 

 
Ervaring 

● Onderwijs bevoegd, mimimaal 3 jaar onderwijservaring 
● Dalton gecertificeerd 

  
 

AANVULLENDE INFORMATIE 
Mocht je interesse hebben maar toch nog behoefte aan meer informatie, neem dan 
contact op met de school, telefoonnummer: 020-6315870 en vraag naar de directeur 
Frank Zopfi. Bellen naar 06 – 36429085 kan ook. Of kijk op de website 
www.ikczevenzeeen.nl 
 
 
SOLLICITEREN 
Reactietermijn: uw sollicitatie, een motivatie brief en CV, graag zo spoedig mogelijk 
opsturen. Wijze van solliciteren graag per e-mail.  
De sollicitatie kan gericht worden aan: directie.zevenzeeen@innoord.nl 
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